ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਲਈ ਕਨਯਮਾਵਲੀ

ਭੂਕਮਕ੍ਾ
1.1

ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਲਈ ਕਨਯਮਾਵਲੀ (ਕਨਯਮਾਵਲੀ) ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕ੍ਾਨੂੰ ਨ
(Prosecution of Offences Act) 1985 ਦੇ ਸੈਕ੍ਸ਼ਨ 10 ਅਧੀਨ ਡਾਇਰੈਕ੍ਟਰ ਆਫ ਪ੍ਬਕਲਕ੍
ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਸ਼ਨਸ (DPP) ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਯਮਾਵਲੀ ਦਾ ਸੱ ਤਵਾਂ ਪ੍ਰਕ੍ਾਸ਼ਨ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਕਹਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂੰ ਸਕ੍ਰਣਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ।

1.2

DPP, ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਸ਼ਨ ਸਰਕਵਸ (CPS) ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ੍ ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਲਈ
ਜਨਤਕ੍ ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਸੇਵਾ ਹੈ। DPP, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੋ ਕਕ੍ CPS ਦੇ ਕ੍ੂੰ ਮ
ਲਈ ਪ੍ਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੁਤੂੰਤਰ ਰਪ੍ ਕਵੱ ਚ ਕ੍ੂੰ ਮ ਕ੍ਰਦਾ ਹੈ।

1.3

ਕਨਯਮਾਵਲੀ ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਸਮੇਂ ਲਾਗ ਕ੍ੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ
ਕਸਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਕਦੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਨਯਮਾਵਲੀ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ CPS ਕਵਚਲੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ
ਕ੍ੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਦਜੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਸਤਰ ਦੇ ਕ੍ਰਕ੍ੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕ੍ਰਕ੍ੇ ਕਕ੍ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕ੍ਾਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਜਹਾ ਕ੍ਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਕਨਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕ੍ਰਦੇ ਹਨ।

1.4

ਇਸ ਕਨਯਮਾਵਲੀ ਕਵੱ ਚ, "ਸ਼ੱ ਕ੍ੀ ਕਵਅਕ੍ਤੀ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਕਵਅਕ੍ਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕ੍ਰਨ ਲਈ
ਕ੍ੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਜਸ ਤੇ ਅਜੇ ਰਸਮੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਕ੍ਕਰਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਕ੍ੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ;
"ਮੁਦਾਲਾ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਕਵਅਕ੍ਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਕ੍ੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਜਸ ਤੇ ਦੋਸ਼
ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਜਸ ਨੂੰ ਸੂੰ ਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ; ਅਤੇ "ਅਪ੍ਰਾਧੀ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਕਵਅਕ੍ਤੀ
ਦਾ ਵਰਣਨ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਕ੍ੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਜਸ ਨੇ ਕਕ੍ਸੇ ਪ੍ੁਕਲਸ ਅਕਧਕ੍ਾਰੀ, ਜਾਂ ਦਜੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕ੍ਾਰ ਜਾਂ
ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰ ਕ੍ੋਲ ਆਪ੍ਣਾ ਦੋਸ਼ ਕ੍ਬਲ ਕ੍ਰ ਕਲਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਜਸ ਨੂੰ ਕ੍ਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਵੱ ਚ ਦੋਸ਼ੀ
ਕ੍ਰਾਰ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕ੍ਾ ਹੈ।
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ਆਮ ਕਸਧਾਂਤ
2.1

ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਨਪ੍ਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕ੍ਸ਼ ਕ੍ਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱ ਕ੍ ਗੂੰ ਭੀਰ
ਕ੍ਦਮ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੱ ਕ੍ੀ ਕਵਅਕ੍ਤੀਆਂ, ਪ੍ੀੜਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਵਆਪ੍ਕ੍ ਪ੍ੱ ਧਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਕਵਤ ਕ੍ਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਧਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2.2

ਇਹ ਯਕ੍ੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਕ੍ ਸਹੀ ਕਵਅਕ੍ਤੀ ਤੇ ਸਹੀ ਜੁਰਮ ਲਈ ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ
ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਜੱ ਥੇ ਵੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਅਪ੍ਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਈ ਜਾਵੇ। ਕਨਆਂਪ੍ਰਨ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ,
ਕਨਰਪ੍ੱ ਖ ਰਪ੍ ਕਵੱ ਚ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਕ੍ੇਸਵਰਕ੍ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ੀੜਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ, ਮੁਦਾਕਲਆਂ
ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਉਣ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕ੍ਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰਰ ਯਕ੍ੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਕ੍ਾਨੂੰ ਨ ਉਕਚਤ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਲਾਗ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਸਾਰੇ ਸਬੂੰ ਧਤ ਸਬਤਾਂ ਨੂੰ
ਅਦਾਲਤ ਅੱ ਗੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਭੇਦ ਖੋਲਹਣ ਦੀਆਂ ਜੁੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2.3

ਹਾਲਾਂਕਕ੍ ਹਰੇਕ੍ ਕ੍ੇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਤੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਵਚਾਕਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਆਮ ਕਸਧਾਂਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ੍ ਕ੍ੇਸ ਤੇ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦੇ
ਹਨ।

2.4

ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਨਆਂਪ੍ਰਨ, ਸੁਤੂੰਤਰ ਅਤੇ ਕਨਰਪ੍ੱ ਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸ਼ੱ ਕ੍ੀ ਕਵਅਕ੍ਤੀ, ਪ੍ੀੜਤ ਜਾਂ ਕਕ੍ਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਦੇ ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਲ, ਕਲੂੰਗ, ਅਸਮਰਥਤਾ,
ਉਮਰ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਵਸ਼ਵਾਸ, ਕਸਆਸੀ ਕਵਚਾਰਾਂ, ਕਜਨਸੀ ਝੁਕ੍ਾਅ, ਜਾਂ ਕਲੂੰਗੀ ਪ੍ਛਾਣ ਬਾਰੇ ਕਕ੍ਸੇ ਵੀ
ਕਨਿੱਜੀ ਕਵਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਫੈਸਕਲਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਕਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ
ਕਕ੍ਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਅਣਉਕਚਤ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਨਆਂ ਦੇ ਕਹੱ ਤਾਂ ਕਵੱ ਚ ਹੀ ਕ੍ੂੰ ਮ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਕ੍ ਮਕਹਜ਼ ਕ੍ੋਈ ਦੋਸ਼ ਕਸੱ ਧੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕ੍ਰਨ
ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ।

2.5

CPS ਵਰਤਮਾਨ, ਸਬੂੰ ਧਤ ਬਰਾਬਰੀ ਕ੍ਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ੍ ਜਨਤਕ੍ ਅਥਾਕਰਟੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰ ਇਸ ਕ੍ਾਨੂੰ ਨ ਕਵੱ ਚ ਕਦੱ ਤੇ ਗਏ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਾਬੂੰ ਦ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

2.6

ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ੇਸ ਦੇ ਹਰੇਕ੍ ਪ੍ੜਾਅ ਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱ ਕ੍ਾਂ ਦੇ ਕ੍ਾਨੂੰ ਨ (Human Rights Act) 1998
ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ੍, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱ ਕ੍ਾਂ ਦੇ ਯਰਪ੍ੀ ਇਕ੍ਰਾਰਨਾਮੇ (European Convention on Human
Rights) ਦੇ ਕਸਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਰ ਲਾਗ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ
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ਜਨਰਲ ਵੱ ਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕ੍ੀਤੇ ਗਏ ਕਕ੍ਸੇ ਵੀ ਕਦਸ਼ਾ-ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ; ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਵੱ ਚ ਲਾਗ ਅਪ੍ਰਾਕਧਕ੍
ਪ੍ਰਕਕ੍ਕਰਆ ਦੇ ਕਨਯਮਾਂ (Criminal Procedure Rules) ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ
ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕ੍ਰਾਰਨਾਕਮਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜੁੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਧਆਨ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DPP ਦੇ ਵੱ ਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕ੍ੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ CPS ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਧ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਾਲਣਾ
ਜ਼ਰਰ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਲਈ CPS ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ।
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ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਰਨਾ ਕਕ੍ ਕ੍ੀ ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ
3.1

ਵਧੇਰੇ ਸੂੰ ਗੀਨ ਜਾਂ ਪ੍ੇਚੀਦਾ ਕ੍ੇਸਾਂ ਕਵੱ ਚ, ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਰਦੇ ਹਨ ਕਕ੍ ਕ੍ੀ ਕਵਅਕ੍ਤੀ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ
ਜੁਰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇ ਅਕਜਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਕ੍ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਕਨਯਮਾਵਲੀ ਅਤੇ DPP ਦੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸੇਧ (Guidance on
Charging) ਮੁਤਾਬਕ੍ ਕ੍ਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ੁਕਲਸ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਕ੍ ਕਕ੍ਸੇ ਕਵਅਕ੍ਤੀ ਦੇ ਕਵਰੁੱ ਧ
ਉਹਨਾਂ ਕ੍ੇਸਾਂ ਕਵੱ ਚ, ਕਜਨਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕ੍ਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰ ਕ੍ੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ,
ਇਨਹਾਂ ਕਸਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗ ਕ੍ਰਦੀ ਹੈ।

3.2

ਪ੍ੁਕਲਸ ਅਤੇ ਦਜੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕ੍ਾਰ ਕਕ੍ਸੇ ਕ੍ਕਥਤ ਜੁਰਮ ਦੀ ਤਕਹਕ੍ੀਕ੍ਾਤ ਕ੍ਰਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ
ਤੈਨਾਤ ਕ੍ਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕ੍ੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਵੱ ਚ ਕ੍ੋਈ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰ
ਕ੍ਰਨ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰ ਅਕ੍ਸਰ
ਪ੍ੁਕਲਸ ਅਤੇ ਦਜੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕ੍ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਹਕ੍ੀਕ੍ਾਤ ਦੀ ਕਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਬਤ ਸਬੂੰ ਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕਦੂੰ ਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਕ੍ਕਰਆਵਾਂ ਕਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕ੍ਰਦੇ ਹਨ। ਵੱ ਡੇ ਪ੍ੱ ਧਰ ਦੀਆਂ
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਾਂ ਕਵੱ ਚ ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰ ਨੂੰ ਤਕਹਕ੍ੀਕ੍ਾਤ ਦੀ ਕਵਆਪ੍ਕ੍ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਕ੍ਹਾ
ਜਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਕਵੱ ਚ ਅਪ੍ਰਾਕਧਕ੍ ਕਵਹਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹੇਠ ਸ਼ੱ ਕ੍ੀ ਕਵਅਕ੍ਤੀਆਂ ਦੀ
ਸੂੰ ਕਖਆ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕ੍ਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਕਚਤ ਕਮਆਦ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾ ਕ੍ਰਨ ਕਵੱ ਚ ਪ੍ੁਕਲਸ ਅਤੇ ਦਜੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕ੍ਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕ੍ਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ
ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਕਤਆਰ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ, ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰ ਪ੍ੁਕਲਸ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕ੍ਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਕਨਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕ੍ਦੇ।

3.3

ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਤ ਸਬੂੰ ਧੀ ਕ੍ਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਕਜੱ ਥੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਟੈਸਟ (ਸ਼ੁਰਆਤ ਕ੍ਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ)
(ਭਾਗ 5 ਦੇਖੋ) ਦੇ ਤਕਹਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਜਹੇ ਕ੍ੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬੂੰ ਦ ਕ੍ਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਜਹੜੇ
ਮੁਕ੍ੂੰਮਲ ਕਨਯਮਾਵਲੀ ਜਾਂਚ (Full Code Test) (ਭਾਗ 4 ਦੇਖੋ) ਦੇ ਸਬਤ ਸਬੂੰ ਧੀ ਪ੍ੜਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਾਰ
ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਦੇ ਅਤੇ ਕਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕ੍ਰਕ੍ੇ ਮਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ੍ਦਾ, ਜਾਂ ਕਜੱ ਥੇ
ਜਨਤਕ੍ ਕਹੱ ਤ ਲਈ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਰਪ੍ ਕਵੱ ਚ ਕਕ੍ਸੇ ਮੁਕ੍ੱਦਮੇ (ਭਾਗ 4 ਦੇਖੋ) ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਕ੍
ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ੁਕਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕ੍ਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪ੍ਲਾਈ ਕ੍ੀਤੇ ਸਬਤ ਅਤੇ
ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਕ੍ਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਸ਼ੱ ਕ੍ੀ ਕਵਅਕ੍ਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱ ਲੋਂ ਕ੍ੂੰ ਮ ਕ੍ਰ ਰਹੇ ਲੋ ਕ੍ ਵੀ,
ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਦੇਣ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕ੍ਰਨ ਲਈ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ,
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ਪ੍ੁਕਲਸ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕ੍ਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰ ਕ੍ੋਲ ਸਬਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਜਮਹਾਂ ਕ੍ਰਵਾ
ਸਕ੍ਦੇ ਹਨ।
3.4

ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ੋਈ ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਕਸਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰ ਕ੍ਰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕ੍ੇਸ
ਮੁਕ੍ੂੰਮਲ ਕਨਯਮਾਵਲੀ ਜਾਂਚ (ਭਾਗ 4 ਦੇਖੋ) ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਾਰ ਕ੍ਰ ਚੁੱ ਕਕ੍ਆ ਹੋਵ।ੇ ਕਸਵਾਏ ਉਸਦੇ
ਜਦੋਂ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਟੈਸਟ (ਭਾਗ 5 ਦੇਖੋ) ਨੂੰ ਲਾਗ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਜੱ ਥੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸ਼ੱ ਕ੍ੀ ਕਵਅਕ੍ਤੀ ਨੂੰ ਕਹਰਾਸਤ ਕਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਕ੍ੂੰਮਲ ਕਨਯਮਾਵਲੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਾਗ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਸਬਤ ਅਜੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

3.5

ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਜਹਾ ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਜਸ
ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਮਨਕ੍ਾਰੀ ਜਾਂ ਅਣਉਕਚਤ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਕ੍ਕਰਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਸਮਕਝਆ ਜਾਵੇਗਾ।

3.6

ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰ ਉਸ ਹਰ ਕ੍ੇਸ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਕ੍ਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੁਕਲਸ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕ੍ਾਰਾਂ
ਤੋਂ ਕਮਲਦਾ ਹੈ। ਸਮੀਕਖਆ ਇੱ ਕ੍ ਕਨਰੂੰ ਤਰ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਕ੍ਕਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ੇਸ ਦੇ
ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਕਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਕ੍ਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕਧਆਨ ਕਹੱ ਤ ਜ਼ਰਰ ਰੱ ਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਕਵੱ ਚ ਬਚਾਅ ਪ੍ੱ ਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਵੱ ਚ
ਤਬਦੀਲੀ ਕ੍ਰਨ ਜਾਂ ਕ੍ੇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ੍ਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਜੱ ਥੇ ਵੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕ੍ਾਰ
ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕ੍ਾਰ ਇਕ੍ੱ ਠੇ ਕਮਲ ਕ੍ੇ ਕ੍ੂੰ ਮ ਕ੍ਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ
ਕ੍ੇਸ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਰਨ ਦੀ ਅੂੰ ਤਮ ਜੁੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ
CPS ਕਸਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

3.7

ਪ੍ਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ੀਤਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਕਸਰਫ ਸੀਮਤ ਕਗਣਤੀ ਕਵੱ ਚ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ DPP ਦੀ ਸਕਹਮਤੀ
ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਕਵੱ ਚ ਕਲਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਹਮਤੀ ਵਾਲੇ ਕ੍ੇਸ ਕਕ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਕਜਹੇ ਕ੍ੇਸਾਂ ਕਵੱ ਚ DPP, ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਵੱ ਲੋਂ ਕ੍ੂੰ ਮ ਕ੍ਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਰਦੇ ਸਮੇਂ
ਕਨਯਮਾਵਲੀ ਲਾਗ ਕ੍ਰਦੇ ਹਨ ਕਕ੍ ਕ੍ੋਈ ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਕਹਮਤੀ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕ੍ੁਝ
ਅਕਜਹੇ ਜੁਰਮ ਵੀ ਹਨ ਕਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸਰਫ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਕਹਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਕਵੱ ਚ
ਕਲਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਜਹੇ ਕਕ੍ਸੇ ਵੀ ਕ੍ੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕ੍ੋਲ ਭੇਜਦੇ ਸਮੇਂ
ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੇਧ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,
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ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ CPS ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕ੍ਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪ੍ਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਕਹੱ ਸੇ ਵੱ ਜੋਂ ਕ੍ੁਝ ਕ੍ੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਕਚਤ ਰੱ ਕਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਮੁਕ੍ੰਮਲ ਕਨਯਮਾਵਲੀ ਜਾਂਚ
4.1

ਮੁਕ੍ੂੰਮਲ ਕਨਯਮਾਵਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ੜਾਅ ਹਨ: (i) ਸਬਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ੜਾਅ; ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ii)
ਜਨਤਕ੍ ਕਹੱ ਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ੜਾਅ।

4.2

ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕ੍ੇਸਾਂ ਕਵੱ ਚ, ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸਰਫ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਕ੍ੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼
ਮੁੱ ਕ੍ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਸਬਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਕ੍ਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ
ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰ, ਅਕਜਹੇ ਕ੍ੇਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਜੱ ਥੇ ਸਾਰੇ ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਸਬਤ ਇਕ੍ੱ ਠੇ ਕ੍ਰਨ ਅਤੇ ਕਵਚਾਰਨ
ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਇਹ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਜਨਤਕ੍ ਕਹੱ ਤ ਲਈ ਕਕ੍ਸੇ ਮੁਕ੍ੱਦਮੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ
ਸਕਥਤੀਆਂ ਕਵੱ ਚ, ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦੇ ਹਨ ਕਕ੍ ਕ੍ੇਸ ਅੱ ਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ।

4.3

ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਜਹਾ ਕ੍ੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਸਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱ ਲੀ ਹੋਵੇ
ਕਕ੍ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਵਆਪ੍ਕ੍ ਹੱ ਦ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕ੍ਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਤਕ੍ ਕਹੱ ਤ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ
ਨਾਲ ਸਕਚਤ ਮੁਲਾਂਕ੍ਣ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਕ੍ੋਲ ਅਕਜਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀ
ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕ੍ਸ਼ਨ ਕਵੱ ਚ ਕਬਆਨ ਕ੍ੀਤੀ ਗਈ
ਮੁਕ੍ੂੰਮਲ ਕਨਯਮਾਵਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ੍ ਬਾਅਦ ਕਵੱ ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਬੂਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ੜਾਅ
4.4

ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱ ਲੀ ਜ਼ਰਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਕ੍ ਹਰੇਕ੍ ਸ਼ੱ ਕ੍ੀ ਕਵਅਕ੍ਤੀ ਦੇ ਕਖਲਾਫ਼ ਹਰੇਕ੍
ਦੋਸ਼ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਸੱ ਧੀ ਦੀ ਯਥਾਰਥਕ੍ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕ੍ਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਸਬਤ ਮੌਜਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ ਜ਼ਰਰ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਬਚਾਅ ਪ੍ੱ ਖ ਦਾ ਕ੍ੇਸ ਕ੍ੀ ਹੋ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ
ਦੋਸ਼ ਕਸੱ ਧੀ ਦੀਆਂ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਕ੍ਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਜਹੜਾ ਕ੍ੇਸ ਸਬਤ
ਵਾਲਾ ਪ੍ੜਾਅ ਪ੍ਾਰ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱ ਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਕ੍ੂੰ ਨਾ
ਵੀ ਸੂੰ ਗੀਨ ਜਾਂ ਸੂੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਕ੍ਉਂ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ

4.5

ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕਕ੍ ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯਥਾਰਥਕ੍ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਸ
ੌ ੀਕਕ੍ਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਬਤ ਦੇ
ਵਸਤਪ੍ਰਕ੍ ਮੁਲਾਂਕ੍ਣ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਕਜਸ ਕਵੱ ਚ ਕਕ੍ਸੇ ਵੀ ਬਚਾਅ ਪ੍ੱ ਖ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕ੍ੋਈ ਵੀ ਹੋਰ
ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੱ ਕ੍ੀ ਕਵਅਕ੍ਤੀ ਨੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਕ੍ੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਜਸ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭਰੋਸਾ ਕ੍ਰ
ਸਕ੍ਦਾ/ਸਕ੍ਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ੍ ਉਕਚਤ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਕਨਰਦੇਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕ੍ਨੂੰ ਨ ਮੁਤਾਬਕ੍ ਕ੍ੂੰ ਮ
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ਕ੍ਰ ਰਹੇ, ਮੈਕਜਸਟਰੇਟਾਂ ਦੀ ਕਕ੍ਸੇ ਵਸਤਪ੍ਰਕ੍, ਕਨਰਪ੍ੱ ਖ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕਜਊਰੀ ਜਾਂ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਕ੍ੇਸ ਦੀ
ਇਕ੍ੱ ਕਲਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕ੍ਰਦੇ ਜੱ ਜ, ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਕਥਤ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਮੁਦਾਲਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਕਹਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ
ਵਧੇਰੇ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਕਹਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਖਰੀ ਪ੍ਰਖ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਲਾਗ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕ੍ੋਈ ਅਦਾਲਤ ਕਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਕਸੱ ਧ ਕ੍ਰ
ਸਕ੍ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਯਕ੍ੀਨ ਹੋਵੇ ਕਕ੍ ਮੁਦਾਲਾ ਕ੍ਸਰਵਾਰ ਹੈ।
4.6

ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਕ੍ ਕ੍ੀ ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਸਬਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ
ਖੁਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱ ਤੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਪ੍ੁੱ ਛਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
ਕ੍ੀ ਸਬਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਕਵੱ ਚ ਵਰਕਤਆ ਜਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਚਾਰ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਕ੍ੀ ਕ੍ੁਝ ਖਾਸ ਸਬਤਾਂ ਦੀ ਮੂੰ ਨਣਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕ੍ੋਈ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਅਕਜਹਾ ਕ੍ਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱ ਤੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕ੍ਣ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
a)

ਉਸ ਸਬਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਮੂੰ ਨਣਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ; ਅਤੇ

b)

ਮੁਕ੍ੂੰਮਲ ਸਬਤ ਦੇ ਸਬੂੰ ਧ ਕਵੱ ਚ ਉਸ ਸਬਤ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵ।

ਕ੍ੀ ਸਬਤ ਭਰੋਸਯ
ੇ ੋਗ ਹੈ?
ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਚਾਰ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਕ੍ੀ ਸਬਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਜਾਂ ਅਖੂੰ ਡਤਾ ਸਮੇਤ, ਇਸਦੀ
ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕ੍ੋਈ ਕ੍ਾਰਨ ਹਨ।
ਕ੍ੀ ਸਬਤ ਕਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੈ?
ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਚਾਰ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਕ੍ੀ ਸਬਤ ਦੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸ਼ੱ ਕ੍ ਕ੍ੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ
ਕ੍ੋਈ ਕ੍ਾਰਨ ਹਨ।

ਜਨਤਕ੍ ਕਹੱ ਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ੜਾਅ
4.7

ਉਸ ਹਰ ਕ੍ੇਸ ਕਵੱ ਚ ਕਜੱ ਥੇ ਕਕ੍ਸੇ ਮੁਕ੍ੱਦਮੇ ਨੂੰ ਉਕਚਤ ਠਕਹਰਾਉਣ ਦਾ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਸਬਤ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ
ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਵਚਾਰ ਜ਼ਰਰ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਕ੍ੀ ਜਨਤਕ੍ ਕਹੱ ਤ ਕਵੱ ਚ ਮੁਕ੍ੱਦਮੇ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ।
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4.8

ਇਹ ਕ੍ਦੇ ਵੀ ਕਨਯਮ ਨਹੀਂ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਸਬਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ੜਾਅ ਪ੍ਰਾ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ੍
ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕ੍ੋਈ ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਤਕ੍ ਕਕ੍
ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰ ਨੂੰ ਤਸੱ ਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਕ੍ ਮੁਕ੍ੱਦਮੇ ਦੇ ਕਖਲਾਫ਼ ਜਾਂਦੇ ਜਨਤਕ੍ ਕਹੱ ਤ ਦੇ ਕ੍ਾਰਕ੍ ਮੁਕ੍ੱਦਮੇ ਦੇ
ਪ੍ੱ ਖ ਵੱ ਲ ਜਾਂਦੇ ਕ੍ਾਰਕ੍ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹਨ। ਕ੍ੁਝ ਕ੍ੇਸਾਂ ਕਵੱ ਚ ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਸੱ ਲੀ ਹੋ ਸਕ੍ਦੀ ਹੈ
ਕਕ੍ ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪ੍ਰਾਧੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਨਪ੍ਟਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ
ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕ੍ਾ ਪ੍ੇਸ਼ ਕ੍ਰਕ੍ੇ, ਜਨਤਕ੍ ਕਹੱ ਤ ਸਹੀ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ।

4.9

ਜਨਤਕ੍ ਕਹੱ ਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਰਕਦਆਂ, ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ੈਰਾ 4.12 a) ਤੋਂ g) ਕਵੱ ਚ ਕਦੱ ਤੇ ਹਰੇਕ੍
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕ੍ੱਦਮੇ ਦੇ ਵੱ ਲ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਮੁਕ੍ੱਦਮੇ ਦੇ ਕਵਰੁੱ ਧ ਜਾਂਦੇ
ਸਬੂੰ ਧਤ ਜਨਤਕ੍ ਕਹੱ ਤ ਦੇ ਕ੍ਾਰਕ੍ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਛਾਕਣਆ ਅਤੇ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾ ਸਕ੍ੇ। DPP ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ
ਕ੍ੀਤੀ ਗਈ ਸਬੂੰ ਧਤ ਸੇਧ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਕਵੱ ਚ ਕਦੱ ਤੇ ਗਏ ਕਕ੍ਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ੍ ਕਹੱ ਤ ਦੇ ਕ੍ਾਰਕ੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਾ
ਕ੍ੇ ਇਹ ਕ੍ਾਰਕ੍, ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ੍ ਕਹੱ ਤ ਦੇ ਕਵਆਪ੍ਕ੍ ਮੁਲਾਂਕ੍ਣ ਕ੍ਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਬਣਾਉਣਗੇ।

4.10

ਪ੍ੈਕਰਹਆਂ 4.12 a) ਤੋਂ g) ਕਵੱ ਚ ਹਰੇਕ੍ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਵਆਕਖਆਤਮਕ੍ ਪ੍ਾਠ, ਹਰੇਕ੍ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਧਆਨ
ਕਦੂੰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕ੍ਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਕ੍ ਕ੍ੀ ਇਹ ਮੁਕ੍ੱਦਮੇ ਦੇ ਹੱ ਕ੍ ਕਵੱ ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਵਰੁੱ ਧ
ਜਨਤਕ੍ ਕਹੱ ਤ ਨੂੰ ਪ੍ਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕ੍ਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਛਾਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੂੰ ਪ੍ਰਨ
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਹਰੇਕ੍ ਕ੍ੇਸ ਦੇ ਕਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਬੂੰ ਧਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਰੇਕ੍ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ
ਨਾਲ ਜੋਕੜਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਹੱ ਤਵ, ਅਤੇ ਪ੍ਛਾਣੇ ਗਏ ਕ੍ਾਰਕ੍, ਵੀ ਹਰੇਕ੍ ਕ੍ੇਸ ਦੇ ਤੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹੋਣਗੇ।

4.11

ਇਹ ਕ੍ਾਫੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ ਕਕ੍ ਜਨਤਕ੍ ਕਹੱ ਤ ਦਾ ਇੱ ਕ੍ ਇਕ੍ੱ ਲਾ ਕ੍ਾਰਕ੍ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕ੍ਾਰਕ੍ਾਂ ਤੇ
ਭਾਰੀ ਪ੍ੈ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ ਕਜਨਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉਲਟ ਕਦਸ਼ਾ ਕਵੱ ਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਕ੍ ਕਕ੍ਸੇ ਖਾਸ ਕ੍ੇਸ ਕਵੱ ਚ
ਜਨਤਕ੍ ਕਹੱ ਤ ਦੇ ਅਕਜਹੇ ਕ੍ਾਰਕ੍ ਹੋ ਸਕ੍ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ,
ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਚਾਰ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਕ੍ੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜਦ ਮੁਕ੍ੱਦਮੇ ਦੀ ਕ੍ਾਰਵਾਈ ਨੂੰ
ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਾਰਕ੍ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਅਦਾਲਤ ਅੱ ਗੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4.12

ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱ ਤੇ ਹਰੇਕ੍ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
a) ਕ੍ੀਤਾ ਕਗਆ ਜੁਰਮ ਕਕ੍ੂੰ ਨਾ ਸੂੰ ਗੀਨ ਹੈ?
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ਜੁਰਮ ਕਜੂੰ ਨਾ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸੂੰ ਗੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨੀ ਹੀ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਮੁਕ੍ੱਦਮੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਕ੍ੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸੂੰ ਗੀਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ੱ ਧਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ b)
ਅਤੇ c) ਪ੍ੁੱ ਛਦੇ ਹੋਏ, ਕਵਚਾਰ ਕ੍ੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਾਰਕ੍ਾਂ ਦੇ ਕਵੱ ਚ ਸ਼ੱ ਕ੍ੀ ਕਵਅਕ੍ਤੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ਪ੍ਰਨਤਾ ਅਤੇ
ਪ੍ੀੜਤ ਨੂੰ ਨੁਕ੍ਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
b) ਸ਼ੱ ਕ੍ੀ ਕਵਅਕ੍ਤੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ਪ੍ਰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ੱ ਧਰ ਕ੍ੀ ਹੈ?
ਸ਼ੱ ਕ੍ੀ ਕਵਅਕ੍ਤੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ਪ੍ਰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ੱ ਧਰ ਕਜੂੰ ਨਾ ਵੱ ਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨੀ ਹੀ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਕ੍
ਮੁਕ੍ੱਦਮੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ਪ੍ਰਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱ ਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕ੍ੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ: ਸ਼ੱ ਕ੍ੀ ਕਵਅਕ੍ਤੀ
ਦੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ੱ ਧਰ; ਜੁਰਮ ਦੇ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਸਬਾ ਬੂੰ ਨਹਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ
ਹੱ ਦ; ਕ੍ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਕਹਲੀਆਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਕਸੱ ਧੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਨਪ੍ਟਾਰੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਕਹੂੰ ਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕਕ੍ਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਰਕਹੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮ
ਹਨ; ਕ੍ੀ ਜੁਰਮ ਕ੍ਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਕਖਆ ਕਗਆ ਸੀ, ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ ਜਾਂ ਵਧਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ ਜਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਗੱ ਲਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ; ਅਤੇ ਸ਼ੱ ਕ੍ੀ ਕਵਅਕ੍ਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌੜਤਾ (18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ
ਸ਼ੱ ਕ੍ੀ ਕਵਅਕ੍ਤੀਆਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ੈਰਾ d) ਦੇਖੋ)।
ਦੋਸ਼ਪ੍ਰਨਤਾ ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਕ੍ਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਵੀ ਕਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਕ੍ੀ
ਸ਼ੱ ਕ੍ੀ ਕਵਅਕ੍ਤੀ ਕਕ੍ਸੇ ਵੱ ਡੀ ਮਾਨਕਸਕ੍ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ੍ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ੀੜਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੁਰਮ ਕ੍ਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਪ੍ੀੜਤ ਸੀ, ਕਕ੍ਉਂਕਕ੍ ਕ੍ੁਝ ਹਾਲਾਤ ਕਵੱ ਚ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਮੁਕ੍ੱਦਮੇ ਦੇ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੋਣ
ਦੀ ਘੱ ਟ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ, ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਵਚਾਰ ਕ੍ਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਕ੍ ਜੁਰਮ
ਕਕ੍ੂੰ ਨਾ ਸੂੰ ਗੀਨ ਸੀ, ਕ੍ੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਅਕਜਹੇ ਕਵਅਕ੍ਤੀਆਂ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕ੍ਰਨ ਰਹੇ ਲੋ ਕ੍ਾਂ ਦੀ ਰੱ ਕਖਆ ਕ੍ਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ।
c) ਪ੍ੀੜਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕ੍ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ੀ ਨੁਕ੍ਸਾਨ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ?
ਪ੍ੀੜਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸਬੂੰ ਧਤ ਹਨ। ਪ੍ੀਕੜਤ ਦੀ ਅਸੁਰੱਕਖਅਤਾ ਕਜੂੰ ਨੀ ਵੱ ਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨੀ
ਹੀ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਮੁਕ੍ੱਦਮੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਵੱ ਚ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਜੱ ਥੇ ਸ਼ੱ ਕ੍ੀ
ਕਵਅਕ੍ਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ੀੜਤ ਦੇ ਕਵਚਕ੍ਾਰ ਭਰੋਸੇ ਜਾਂ ਅਕਧਕ੍ਾਰ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਮੌਜਦ ਹੈ।
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ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਜੁਰਮ ਕਕ੍ਸੇ ਅਕਜਹੇ ਪ੍ੀੜਤ ਦੇ ਕਖਲਾਫ਼
ਕ੍ੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕ੍ਰ ਕਰਹਾ ਕਵਅਕ੍ਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਵੀ ਜ਼ਰਰ ਕਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਕ੍ੀ ਜੁਰਮ ਪ੍ੀੜਤ ਦੇ ਨਸਲੀ ਜਾਂ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਲ, ਕਲੂੰਗ, ਅਸਮਰਥਤਾ, ਉਮਰ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਵਸ਼ਵਾਸ, ਕਜਨਸੀ ਝੁਕ੍ਾਅ ਜਾਂ ਕਲੂੰਗੀ ਪ੍ਛਾਣ
ਕਖਲਾਫ਼ ਕਕ੍ਸੇ ਕਕ੍ਸਮ ਦੇ ਕਵਤਕ੍ਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਕਰਤ ਸੀ; ਜਾਂ ਸ਼ੱ ਕ੍ੀ ਕਵਅਕ੍ਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਵੱ ਚੋਂ ਕਕ੍ਸੇ
ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ੀੜਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ-ਭਾਵ ਕਦਖਾਇਆ ਸੀ। ਅਕਜਹੀ ਕਕ੍ਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਜਾਂ ਵੈਰਭਾਵ ਦੀ ਮੌਜਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਕ੍ ਮੁਕ੍ੱਦਮੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਕ੍ ਕ੍ੀ ਜਨਤਕ੍ ਕਹੱ ਤ ਕਵੱ ਚ ਕਕ੍ਸੇ ਮੁਕ੍ੱਦਮੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ
ਦੇ ਪ੍ੀੜਤ ਤੇ ਪ੍ਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪ੍ੀੜਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਕਕ੍ਸੇ ਵੀ ਕਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਧਆਨ ਕਹੱ ਤ
ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਢੁਕ੍ਵੇਂ ਕ੍ੇਸਾਂ ਕਵੱ ਚ, ਇਸ ਕਵੱ ਚ ਪ੍ੀੜਤ ਦੇ ਪ੍ਕਰਵਾਰ ਦੇ ਕਵਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕ੍ਦੇ
ਹਨ।
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸੂੰ ਗੀਨਤਾ ਨੂੰ ਕਧਆਨ ਕਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਵਚਾਰ
ਕ੍ਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਕਕ੍ ਕ੍ੀ ਮੁਕ੍ੱਦਮੇ ਦਾ ਪ੍ੀੜਤ ਕਵਅਕ੍ਤੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ੍ ਜਾਂ ਮਾਨਕਸਕ੍ ਕਸਹਤ ਤੇ
ਕ੍ੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪ੍ੈਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਸਬਤ ਹੈ ਕਕ੍ ਮੁਕ੍ੱਦਮੇ ਦਾ ਪ੍ੀੜਤ ਦੀ ਕਸਹਤ
ਦੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਪ੍ੀੜਤ ਦੇ ਕਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਧਆਨ ਕਵੱ ਚ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨਾਲ
ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਕ੍ੱਦਮੇ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਘੱ ਟ ਸਕ੍ਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰ, CPS ਪ੍ੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਕਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਸ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਕ੍ੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਦੀ ਕਜਵੇਂ ਵਕ੍ੀਲ
ਆਪ੍ਣੇ ਮੁਵੱਕਕ੍ਲਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ੍ ਕਹੱ ਤ ਦਾ ਇੱ ਕ੍ ਸਮੁੱ ਚਾ ਕਦਰਸ਼ਟੀਕ੍ੋਣ
ਜ਼ਰਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
d) ਕ੍ੀ ਜੁਰਮ ਕ੍ਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱ ਕ੍ੀ ਕਵਅਕ੍ਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਸੀ?
ਅਪ੍ਰਾਕਧਕ੍ ਕਨਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੱ ਕਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱ ਖਰੇ ਤਰੀਕ੍ੇ ਨਾਲ ਕਵਹਾਰ
ਕ੍ਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸ਼ੱ ਕ੍ੀ ਕਵਅਕ੍ਤੀ ਬੱ ਚਾ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ
ਉਮਰ ਨੂੰ ਕ੍ਾਫੀ ਮਹੱ ਤਵ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱ ਚੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਹੱ ਤਾਂ ਅਤੇ
ਭਲਾਈ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਕਵੱ ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਕ੍ ਕ੍ੀ
ਮੁਕ੍ੱਦਮੇ ਦਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਕਵੱ ਖ ਦੀਆਂ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ੈਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਕ੍ ਜੁਰਮ
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ਦੀ ਸੂੰ ਗੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਨਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀਚੇ
ਦਾ ਕਧਆਨ ਜ਼ਰਰ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ੍ ਬੱ ਕਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੁਰਮ ਕ੍ੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ
ਰੋਕ੍ਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂੰ ਯੁਕ੍ਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 1989 ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਅਕਧਕ੍ਾਰਾਂ ਦੇ ਸੂੰ ਮੇਲਨ (United
Nations 1989 Convention on the Rights of the Child) ਦੇ ਤਕਹਤ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਜੁੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਧਆਨ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਕਬੂੰ ਦ ਦੇ ਰਪ੍ ਕਵੱ ਚ, ਸ਼ੱ ਕ੍ੀ ਕਵਅਕ੍ਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਜੂੰ ਨੀ ਘੱ ਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁਕ੍ੱਦਮੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਣ ਦੀ
ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱ ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰ, ਅਕਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕ੍ਦੇ ਹਨ ਕਜਨਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ੍ ਸ਼ੱ ਕ੍ੀ ਕਵਅਕ੍ਤੀ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਹੋਣ
ਦੇ ਬਾਵਜਦ, ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਜਨਤਕ੍ ਕਹੱ ਤ ਕਵੱ ਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਜੱ ਥੇ ਕ੍ੀਤਾ ਕਗਆ ਜੁਰਮ
ਸੂੰ ਗੀਨ ਹੈ, ਕਜੱ ਥੇ ਸ਼ੱ ਕ੍ੀ ਕਵਅਕ੍ਤੀ ਦਾ ਕਪ੍ਛਲਾ ਕਰਕ੍ਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕ੍ੋਈ
ਉਕਚਤ ਕਵਕ੍ਲਪ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਜੱ ਥੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਇਕ੍ਬਾਲ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ੍ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਨਪ੍ਟਾਰੇ, ਕਜਨਹਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕ੍ਰਨ ਵਾਲੇ ਕਵਹਾਰ ਵੱ ਲ ਕਧਆਨ ਕਦੱ ਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਮੌਜਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
e) ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਕ੍ੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਜੁਰਮ ਕ੍ਰਨ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਜੂੰ ਨਾ ਵੱ ਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨੀ ਹੀ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਮੁਕ੍ੱਦਮੇ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਕ੍ਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਕਕ੍ਵੇਂ
ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧੇਰੇ ਲੋ ਕ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕ੍ਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ੍ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਕਰਭਾਕਸ਼ਤ
ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਤਕ੍ ਹੀ ਸੀਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
f) ਕ੍ੀ ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱ ਕ੍ ਢੁਕ੍ਵੀਂ ਪ੍ਰਕਤਕਕ੍ਕਰਆ ਹੈ?
ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਵਚਾਰ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਕ੍ੀ ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇ
ਅਨੁਰਪ੍ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱ ਤੇ ਕ੍ੂੰ ਮ ਕ੍ਰਨਾ ਕਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕ੍ੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਹੋ ਸਕ੍ਦਾ
ਹੈ:


CPS ਅਤੇ ਕਵਆਪ੍ਕ੍ ਅਪ੍ਰਾਕਧਕ੍ ਕਨਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗਤ, ਖਾਸ ਕ੍ਰਕ੍ੇ ਕਜੱ ਥੇ ਕਕ੍ਸੇ ਸੂੰ ਭਾਵੀ
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕ੍ਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸਮਕਝਆ ਜਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੋਵੇ।
(ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸਰਫ ਇਸ ਕ੍ਾਰਕ੍ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ੍ ਕਹੱ ਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਨਾ
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ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਕਕ੍ ਪ੍ੈਕਰਹਆਂ 4.12 a) ਤੋਂ g) ਕਵੱ ਚ ਦਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਕ੍ਰਦੇ ਸਮੇਂ
ਪ੍ਛਾਣੇ ਗਏ ਜਨਤਕ੍ ਕਹੱ ਤ ਦੇ ਕ੍ਾਰਕ੍ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਧਆਨ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰ ਜਨਤਕ੍ ਕਹੱ ਤ ਦਾ ਕ੍ੁੱ ਲ
ਮੁਲਾਂਕ੍ਣ ਕ੍ਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗਤ ਇੱ ਕ੍ ਸਬੂੰ ਧਤ ਕ੍ਾਰਕ੍ ਹੈ।)


ਕ੍ੇਸ ਇੱ ਕ੍ ਅਕਜਹੇ ਤਰੀਕ੍ੇ ਨਾਲ ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕ੍ਾਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵੀ
ਕ੍ੇਸ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਦੇ ਕਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱ ਕ੍ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸ਼ੱ ਕ੍ੀ
ਕਵਅਕ੍ਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕ੍ੇਸਾਂ ਕਵੱ ਚ, ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਲੂੰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ੇਚੀਦਾ
ਕ੍ਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੁਕ੍ੱਦਮੇ ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ।

g) ਕ੍ੀ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਦੇ ਸਰਤ
ੋ ਾਂ ਦੀ ਰੱ ਕਖਆ ਕ੍ੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਉਹਨਾਂ ਕ੍ੇਸਾਂ ਕਵੱ ਚ ਕਜੱ ਥੇ ਜਨਤਕ੍ ਕਹੱ ਤ ਦਾ ਬਚਾਅ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਕ੍ੱਦਕਮਆਂ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ
ਵਧਣ ਕਵੱ ਚ ਖਾਸ ਕਧਆਨ ਰੱ ਕਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਜੱ ਥੇ ਅਕਜਹੇ ਵੇਰਕਵਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ੍ ਕ੍ੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕ੍ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੂੰ ਧਾਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਨੂੰ ਨੁਕ੍ਸਾਨ
ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਾ ਸਕ੍ਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਕਕ੍ ਅਕਜਹੇ ਕ੍ੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਨਰੂੰ ਤਰ ਸਮੀਕਖਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱ ਕਖਆ ਜਾਵੇ।
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ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ੍ ਟੈਸਟ (ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕ੍ਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ)
5.1

ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਟੈਸਟ ਕਸਰਫ ਉੱਥੇ ਲਾਗ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ ਕਜੱ ਥੇ ਸ਼ੱ ਕ੍ੀ ਕਵਅਕ੍ਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵੱ ਡਾ
ਖ਼ਤਰਾ ਪ੍ੇਸ਼ ਕ੍ਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਜਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਸਬਤ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਰਾਸਤ ਤੋਂ ਕਰਹਾਅ
ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤਕ੍ ਕਕ੍ ਉਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਾਇਰ ਕ੍ੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।

ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ੍ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕ੍ਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ
5.2

ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰਰ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਕ੍ੀ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱ ਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰੀਆਂ
ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ:

a) ਮੁਕ੍ੂੰਮਲ ਕਨਯਮਾਵਲੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਬਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ੜਾਅ ਲਾਗ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਕਫਲਹਾਲ ਉਪ੍ਲਬਧ
ਸਬਤ ਕ੍ਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ

b) ਇਹ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕ੍ਰਨ ਦੇ ਉਕਚਤ ਅਧਾਰ ਹਨ ਕਕ੍ ਇਕ੍ ਮੁਨਾਸਬ ਕਮਆਦ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਅੱ ਗੇ ਹੋਰ
ਸਬਤ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ; ਅਤੇ

c)

ਕ੍ੇਸ ਦੀ ਸੂੰ ਗੀਨਤਾ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਫ਼ੌਰੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਕ੍ਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਨਆਂਸੂੰਗਤ ਠਕਹਰਾਉਂਦੇ
ਹਨ; ਅਤੇ

d) ਜ਼ਮਾਨਤ ਕ੍ਾਨੂੰ ਨ (Bail Act) 1976 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ੍ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕ੍ਰਨ ਦੇ ਕਨਰੂੰ ਤਰ
ਮਹੱ ਤਵਪ੍ਰਨ ਅਧਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕ੍ੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕਵੱ ਚ, ਅਕਜਹਾ ਕ੍ਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ।
5.3

ਕਜੱ ਥੇ ਉਪ੍ਰੋਕ੍ਤ ਕਵੱ ਚੋਂ ਕ੍ੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲਾਗ ਨਹੀਂ
ਕ੍ੀਤਾ ਜਾ ਸਕ੍ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱ ਕ੍ੀ ਕਵਅਕ੍ਤੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕ੍ਦਾ। ਕ੍ਸਟਡੀ ਆਕਫ਼ਸਰ ਨੂੰ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਕ੍ੀ ਕਵਅਕ੍ਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੂੰ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ , ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਬਨਾਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਕਰਹਾਅ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ।

5.4

ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਟੈਸਟ ਤੇ ਸਬਤ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸੋਚ-ਕਵਚਾਰ ਦੇ ਦੋ ਕਹੱ ਸੇ ਹਨ।

ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ੍ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪ੍ਕਹਲਾ ਕਹੱ ਸਾ - ਕ੍ੀ ਕ੍ੋਈ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱ ਕ੍ ਹੈ?
5.5

ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸੱ ਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਕ੍ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇਹ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱ ਕ੍ ਹੈ ਕਕ੍ ਕਜਸ
ਕਵਅਕ੍ਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕ੍ੀਤਾ ਹੈ।
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5.6

ਇਹ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕ੍ਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਸਬਤਾਂ ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਜ਼ਰਰ ਕ੍ਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਾਹ ਦੇ ਕਬਆਨਾਂ, ਸਮੱ ਗਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਦੇ ਰਪ੍ ਕਵੱ ਚ ਹੋ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ,
ਬਸ਼ਰਤੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰ ਨੂੰ ਤਸੱ ਲੀ ਹੋਵੇ ਕਕ੍:
a)

ਇਹ ਸਬੂੰ ਧਤ ਹੈ; ਅਤੇ

b)

ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਕਵੱ ਚ ਪ੍ੇਸ਼ ਕ੍ੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਕ੍ਸੇ ਮੂੰ ਨਣਯੋਗ ਰਪ੍ ਕਵੱ ਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕ੍ਾਬਲ ਹੈ;
ਅਤੇ

c)

5.7

ਇਸਨੂੰ ਕ੍ੇਸ ਕਵੱ ਚ ਵਰਕਤਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ ਇਸ ਤੇ ਤਸੱ ਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰ ਨੂੰ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਜੇ ਕਹੱ ਸੇ ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਕ੍ਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ੍ ਟੈਸਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਹੱ ਸਾ - ਕ੍ੀ ਦੋਸ਼ ਕਸੱ ਧੀ ਦੀ ਯਥ੍ਾਰਥ੍ਕ੍ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋਰ
ਸਬੂਤ ਇਕ੍ੱ ਠਾ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ?
5.8

ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸੱ ਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਕ੍ ਇਹ ਮੂੰ ਨਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਅਧਾਰ ਹਨ ਕਕ੍
ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਾਂ ਕਮਆਦ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ ਹੋਰ ਸਬਤ ਕਮਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ
ਇਕ੍ੱ ਠੇ ਕਮਲਾ ਕ੍ੇ ਸਾਰੇ ਸਬਤ ਮੁਕ੍ੂੰਮਲ ਕਨਯਮਾਵਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ੍ ਦੋਸ਼ ਕਸੱ ਧੀ ਦੀ ਯਥਾਰਥਕ੍
ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕ੍ਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋਣ।

5.9

ਅਗਲੇ ਰਾ ਸਬਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਛਾਣਨਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਰਫ ਕਕ੍ਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ।

5.10

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਣ ਕਵੱ ਚ ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱ ਲਾਂ ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਕ੍ਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
a)

ਕਕ੍ਸੇ ਵੀ ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਅਗਲੇ ਰੇ ਸਬਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਕ੍ਰਤੀ, ਹੱ ਦ ਅਤੇ ਮੂੰ ਨਣਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ੇਸ ਤੇ ਕ੍ੀ
ਅਸਰ ਪ੍ਵੇਗਾ;

b)

ਉਹ ਦੋਸ਼ ਕਜਨਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਬਤ ਕਹਮਾਇਤ ਕ੍ਰਨਗੇ;

c)

ਇਸ ਦੇ ਕ੍ਾਰਨ ਕਕ੍ ਸਬਤ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਕ੍ਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ;
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d)

ਅਗਲੇ ਰਾ ਸਬਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ੀ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ੋਈ
ਵੀ ਦੇਰੀ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕਵੱ ਚ ਵਾਜਬ ਹੈ।

5.11

ਜੇ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਹੱ ਕਸਆਂ ਦੀ ਤਸੱ ਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮੁਕ੍ੂੰਮਲ ਕਨਯਮਾਵਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜਨਤਕ੍ ਕਹੱ ਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ੜਾਅ ਨੂੰ
ਲਾਗ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ੍ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਮੀਕਿਆ ਕ੍ਰਨੀ
5.12

ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤਕਹਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੀਕਖਆ ਹੇਠ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਸਬਤਾਂ ਦਾ ਬਕ੍ਾਇਦਾ ਮੁਲਾਂਕ੍ਣ ਕ੍ਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕ੍ੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ੍ੇ ਕਕ੍ ਦੋਸ਼
ਅਜੇ ਢੁੱ ਕ੍ਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕਨਰੂੰ ਤਰ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਨਆਂਸੂੰਗਤ ਹੈ। ਮੁਕ੍ੂੰਮਲ
ਕਨਯਮਾਵਲੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਜੂੰ ਨਾ ਜਲਦੀ ਉਕਚਤ ਰਪ੍ ਕਵੱ ਚ ਕਵਹਾਰਕ੍ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕਕ੍ਸੇ ਵੀ ਸਰਤ ਕਵੱ ਚ ਕ੍ੋਈ
ਵੀ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦੀ ਕਹਰਾਸਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਕਮਆਦ ਪ੍ੁੱ ਗਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ, ਲਾਗ ਜ਼ਰਰ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ
6.1

ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਜਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਜਹੜੇ:
a)

ਸਬਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਕ੍ਰਨ ਦੀ ਸੂੰ ਗੀਨਤਾ ਅਤੇ ਹੱ ਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਤਕਬੂੰ ਬਤ ਕ੍ਰਦੇ ਹੋਣ;

b)

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਸੱ ਧ ਕ੍ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਚਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕ੍ਰਨ ਦੀਆਂ
ਢੁਕ੍ਵੀਆਂ ਸ਼ਕ੍ਤੀਆਂ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹੋਣ; ਅਤੇ

c)

6.2

ਕ੍ੇਸ ਨੂੰ ਕਕ੍ਸੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਰਲ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਪ੍ੇਸ਼ ਕ੍ੀਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੋ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਕਜੱ ਥੇ ਕ੍ੋਈ ਚੋਣ ਹੋਵ,ੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ
ਸੂੰ ਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ ਨਾ ਵੱ ਧ ਸਕ੍ਣ।

6.3

ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਦੇ ਵੀ ਕਸਰਫ ਮੁਦਾਲਾ ਨੂੰ ਕ੍ੁਝ ਕ੍ੁ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਸਰ ਮੂੰ ਨਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਕਰਤ ਕ੍ਰਨ
ਵਾਸਤੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਦੇ ਵੀ
ਕਸਰਫ ਕਕ੍ਸੇ ਮੁਦਾਲਾ ਨੂੰ ਕਕ੍ਸੇ ਘੱ ਟ ਸੂੰ ਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਕ੍ਸਰ ਮੂੰ ਨਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਕਰਤ ਕ੍ਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਕ੍ਸੇ
ਵਧੇਰੇ ਸੂੰ ਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

6.4

ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸਰਫ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਮੁਦਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕ੍ੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਕਕ੍ ਕ੍ੇਸ ਦੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਕਕ੍ੱ ਥੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਕ੍ਰਕ੍ੇ ਦੋਸ਼ ਕਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

6.5

ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕ੍ੇਸ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਵੱ ਚ
ਕਕ੍ਸੇ ਵੀ ਸਬੂੰ ਧਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕਧਆਨ ਕਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

17
ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਲਈ ਕਨਯਮਾਵਲੀ ਡ੍ਰਾਫ਼ਟ 18 ਦਸੰ ਬਰ 2012 (2)

ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਨਪ੍ਟਾਰੇ
7.1

ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਨਪ੍ਟਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਕਵੱ ਚ ਮੁਕ੍ੱਦਮੇ ਦੀ ਜਗਹਾ ਲੈ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਅਪ੍ਰਾਧੀ
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜੁਰਮ ਕ੍ਰਨ ਦੀ ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਕਜਆਂ ਤੇ ਢੁਕ੍ਵੀਂ ਪ੍ਰਕਤਕਕ੍ਕਰਆ ਹੈ।

7.2

ਜਦੋਂ ਕਕ੍ਸੇ ਸਧਾਰਨ ਕਚਤਾਵਨੀ, ਕਕ੍ਸੇ ਸ਼ਰਤ ਅਧੀਨ ਕਚਤਾਵਨੀ, ਕਕ੍ਸੇ ਵੀ ਢੁਕ੍ਵੀਆਂ ਕਨਯਾਮਕ੍
ਕ੍ਾਰਵਾਈਆਂ, ਦੂੰ ਡਾਤਮਕ੍ ਜਾਂ ਦੀਵਾਨੀ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਜਾਂ ਦਜੇ ਕਨਪ੍ਟਾਰੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ
ਅਕਧਕ੍ਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਕ੍ਹਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਕ੍ਸੇ ਵੀ ਸਬੂੰ ਧਤ ਸੇਧ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਜ਼ਰਰ
ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕ੍ੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼
ਕਨਪ੍ਟਾਰੇ ਲਈ ਢੁਕ੍ਵੇਂ ਸਬਤ ਸਬੂੰ ਧੀ ਕਮਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਕਵੱ ਚ, ਕਜੱ ਥੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵ,ੇ
ਕ੍ਸਰ ਦਾ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਇਕ੍ਬਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਜਹੇ ਕਨਪ੍ਟਾਰੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ੍ ਕਹੱ ਤ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ
ਨਾਲ ਪ੍ਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਮੁਕ੍ੱਦਮੇ ਦਾ ਤਰੀਕ੍ਾ
8.1

ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਵੱ ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕ੍ਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਕ੍ ਮੁਦਾਲਾ ਤੇ
ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਕਕ੍ੱ ਥੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਵਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੇਧਾਂ ਨੂੰ
ਕਧਆਨ ਕਵੱ ਚ ਜ਼ਰਰ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

8.2

ਕਕ੍ਸੇ ਕ੍ੇਸ ਨੂੰ ਮੈਕਜਸਟਰਟ
ੇ ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕ੍ਕਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਸਰਫ ਰਫਤਾਰ ਹੀ ਇੱ ਕ੍ਮਾਤਰ ਕ੍ਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰ ਜੇ ਕ੍ੇਸ ਕ੍ਰਾਊਨ ਕ੍ੋਰਟ ਕ੍ੋਲ ਭੇਕਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਕ੍ਸੇ ਵੀ ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅਤੇ ਜੇ ਕ੍ੇਸ ਕਵੱ ਚ ਦੇਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਕ੍ਸੇ ਵੀ
ਪ੍ੀੜਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਤੇ ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕ੍ੇਸਾਂ ਕਵੱ ਚ ਮੁਕ੍ੱਦਮੇ ਲਈ ਸਥ੍ਾਨ
8.3

ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰਰ ਕਧਆਨ ਕਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਕਜੱ ਥੇ ਵੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਵੱ ਚ ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਕਬਹਤਰੀਨ ਰਪ੍ ਕਵੱ ਚ ਕਤਆਰ ਕ੍ੀਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਊਨ
ਅਦਾਲਤ ਕਵੱ ਚ ਕਕ੍ਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮੁਕ੍ੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂੰ ਗੀਨ ਕ੍ੇਸਾਂ ਜਾਂ ਕਜੱ ਥੇ ਕਨਆਂ ਦੇ ਕਹੱ ਤ ਲਈ ਕਕ੍ਸੇ
ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਕ੍ਸੇ ਬਾਲਗ ਕਵਅਕ੍ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵ,ੇ ਲਈ
ਰਾਖਵਾਂ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਕ੍ਸੂਰ ਮੰ ਨ ਲੈ ਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਾਰ ਕ੍ਰਨਾ
9.1

ਹੋ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਮੁਦਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰ ਕ੍ੁਝ ਕ੍ੁ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕ੍ਸਰ ਮੂੰ ਨਣਾ ਚਾਹੁਣ। ਕਵਕ੍ਲਪ੍ਕ੍ ਤੌਰ ਤੇ,
ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਕ੍ਸੇ ਵੱ ਖਰੇ, ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱ ਟ ਸੂੰ ਗੀਨ, ਦੋਸ਼ ਲਈ ਕ੍ਸਰ ਮੂੰ ਨਣਾ ਚਾਹ ਸਕ੍ਦੇ ਹਨ
ਕਕ੍ਉਂਕਕ੍ ਉਹ ਜੁਰਮ ਦਾ ਕਸਰਫ ਕ੍ੁਝ ਕਹੱ ਸਾ ਹੀ ਕ੍ਬਲ ਕ੍ਰ ਰਹੇ ਹਨ।

9.2

ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਾਲਾ ਦਾ ਕ੍ਸਰ ਮੂੰ ਨਣਾ ਕਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕ੍ਾਰ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਅਦਾਲਤ ਅਕਜਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਸਕ੍ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸੂੰ ਗੀਨਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵ,ੇ
ਖਾਸ ਕ੍ਰਕ੍ੇ ਕਜੱ ਥੇ ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਦੇ ਵੀ ਕ੍ਸਰ
ਮੂੰ ਨਣਾ ਕਸਰਫ ਇਸ ਕ੍ਰਕ੍ੇ ਹੀ ਸਵੀਕ੍ਾਰ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਕ੍ਉਂਕਕ੍ ਇਹ ਸੁਕਵਧਾਜਨਕ੍ ਹੈ।

9.3

ਇਹ ਕਵਚਾਰ ਕ੍ਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਕ੍ ਕ੍ੀ ਪ੍ੇਸ਼ ਕ੍ੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਵੀਕ੍ਾਰ ਕ੍ਰਨ ਯੋਗ ਹਨ, ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਯਕ੍ੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਕ੍ ਕ੍ੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਾਰ ਕ੍ਰਨਾ
ਜਨਤਕ੍ ਕਹੱ ਤ ਕਵੱ ਚ ਹੈ, ਪ੍ੀੜਤ ਦੇ ਕਹੱ ਤਾਂ ਅਤੇ, ਕਜੱ ਥੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਪ੍ੀੜਤ ਦੇ ਕਵਚਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਢੁਕ੍ਵੇਂ ਕ੍ੇਸਾਂ
ਕਵੱ ਚ ਪ੍ੀੜਤ ਦੇ ਪ੍ਕਰਵਾਰ ਦੇ ਕਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਧਆਨ ਕਹੱ ਤ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ, ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਰਨ ਦਾ
ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰ ਤੇ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

9.4

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰਰ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਕਕ੍ਸੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕਕ੍ਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅੱ ਗੇ
ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਸਵੀਕ੍ਾਰ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਜਹੇ ਕ੍ੇਸਾਂ ਕਵੱ ਚ ਕਜੱ ਥੇ ਕ੍ੋਈ ਮੁਦਾਲਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕ੍ਸਰ
ਮੂੰ ਨਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱ ਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕ੍ੱਦਮੇ ਵਾਲੇ ਕ੍ੇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਖਰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਜੱ ਥੇ ਇਸ ਨਾਲ
ਸ਼ਾਇਦ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱ ਡਾ ਅਸਰ ਪ੍ੈ ਸਕ੍ਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸੱ ਕਦਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾ ਸਕ੍ੇ ਕਕ੍ ਕ੍ੀ ਵਾਪ੍ਕਰਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ
ਕਨਰਧਾਰਤ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾ ਸਕ੍ੇ।

9.5

ਕਜੱ ਥੇ ਕਕ੍ਸੇ ਮੁਦਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜੁਰਮ ਨੂੰ
ਕਧਆਨ ਕਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕ੍ਹੇਗਾ ਜਾਂ ਕ੍ਹੇਗੀ, ਪ੍ਰ ਫੇਰ ਅਦਾਲਤ ਕਵੱ ਚ ਉਹ ਉਸ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਕ੍ਬਲ
ਕ੍ਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕ੍ਾਰ ਕ੍ਰ ਕਦੂੰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਦੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਸ਼ਨ ਕਧਰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਕ੍ਰੇਗੀ ਕਕ੍
ਕ੍ੀ ਉਸ ਜੁਰਮ ਲਈ ਕਕ੍ਸੇ ਮੁਕ੍ੱਦਮੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਜੱ ਥੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਪ੍ੁਕਲਸ ਜਾਂ ਦਜੇ
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕ੍ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਵੱ ਚ, ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪ੍ੱ ਖ ਦੇ ਵਕ੍ੀਲ ਅਤੇ
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ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਉਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱ ਗੇ ਹੋਰ ਸਮੀਕਖਆ ਕ੍ੀਤੀ
ਜਾ ਸਕ੍ਦੀ ਹੈ।
9.6

ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਕ੍ਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਕਧਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਦਾਲਾ ਨੂੰ ਕਕ੍ਸੇ ਜ਼ਰਰੀ
ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਸਜ਼ਾ ਕਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪ੍ੇਸ਼ ਕ੍ੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,
ਤਾਂ ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱ ਥ ਵੀ ਜ਼ਰਰ ਕਧਆਨ ਕਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਕ੍ੁਝ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ
ਸਹਾਇਕ੍ ਆਦੇਸ਼ ਕਦੱ ਤੇ ਜਾ ਸਕ੍ਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ।
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ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਕ੍ਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕਵਚਾਰ ਕ੍ਰਨਾ
10.1

ਲੋ ਕ੍ਾਂ ਨੂੰ CPS ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਕਲਆਂ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ
CPS ਕਕ੍ਸੇ ਸ਼ੱ ਕ੍ੀ ਕਵਅਕ੍ਤੀ ਜਾਂ ਮੁਦਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ ਕਕ੍ ਕ੍ੋਈ ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ
ਕਕ੍ ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਰੋਕ੍ ਕਦੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ੍ੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ। ਪ੍ਰ ਕ੍ਦੇ-ਕ੍ਦਾਈ ਂ ਅਕਜਹੇ
ਕ੍ਾਰਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਕਕ੍ CPS ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਕ੍ਉਂ ਉਲਟਾਏਗੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਕਨਪ੍ਟਾਰਾ ਕ੍ਰਨ ਦੇ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਕ੍ੇਸ ਨਾਲ ਨਕਜੱ ਠੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਕ੍ਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ
ਕ੍ਰੇਗੀ, ਖਾਸ ਕ੍ਰਕ੍ੇ ਜੇ ਕ੍ੇਸ ਸੂੰ ਗੀਨ ਹੋਵ।ੇ

10.2

ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਾਰਨਾਂ ਕਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
a)

ਅਕਜਹੇ ਕ੍ੇਸ ਕਜੱ ਥੇ ਅਸਲ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇੱ ਕ੍ ਨਵੀਂ ਝਾਤ ਇਹ ਕਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਕ੍ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ,
ਅਪ੍ਰਾਕਧਕ੍ ਕਨਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਵੱ ਚ ਇਤਬਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ, ਪ੍ਕਹਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜਦ
ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

b)

ਅਕਜਹੇ ਕ੍ੇਸ ਜੋ ਇਸ ਕ੍ਰਕ੍ੇ ਰੋਕ੍ ਕਦੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਸਬਤ ਕਜਸਦੇ ਉਕਚਤ ਰਪ੍ ਕਵੱ ਚ
ਨੇੜਲੇ ਭਕਵੱ ਖ ਕਵੱ ਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਇਕ੍ੱ ਠੇ ਕ੍ੀਤੇ ਅਤੇ ਕਤਆਰ ਕ੍ੀਤੇ ਜਾ
ਸਕ੍ਣ। ਇਹਨਾਂ ਕ੍ੇਸਾਂ ਕਵੱ ਚ, ਪ੍ਰੌਸੀਕਕ੍ਊਟਰ ਮੁਦਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸੇਗਾ ਕਕ੍ ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ
ਸ਼ੁਰ ਹੋ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ;

c)

ਅਕਜਹੇ ਕ੍ੇਸ ਕਜਹੜੇ ਸਬਤ ਦੀ ਕ੍ਮੀ ਹੋਣ ਕ੍ਾਰਨ ਰੋਕ੍ ਕਦੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਕਜੱ ਥੇ ਬਾਅਦ ਕਵੱ ਚ
ਵਧੇਰੇ ਮਹੱ ਤਵਪ੍ਰਨ ਸਬਤ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ

d)

ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਕ੍ੇਸ ਕਜਨਹਾਂ ਕਵੱ ਚ ਕਕ੍ਸੇ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪ੍ੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ
ਸਮੀਕਖਆ ਕਵੱ ਚ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕਨਕ੍ਲਦਾ ਹੈ ਕਕ੍ ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਨਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਕ੍ਸੇ ਵੀ ਪ੍ਕਹਲੇ
ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜਦ, ਮੁਕ੍ੱਦਮਾ ਪ੍ੇਸ਼ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਲੈ ਕਟਰੋਨਿਕ ਰੂਪ ਨਵਿੱ ਚ ਨਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ: www.cps.gov.uk
ਕਰਾਊਿ ਪਰੌਸੀਨਕਊਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਿਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵਕਪਲਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਿੈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
CPS ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ publicity.branch@cps.gsi.gov.uk ਤੇ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:

CPS Communication Division
Rose Court
2 Southwark Bridge
London, SE1 9HS
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